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Глава 1. Формулиране на изследването и литературен обзор по темата
1.1.
Въведение
Връзковите системи са широко застъпени в цялостната еволюция на
стоманените конструкции. Връзковите системи са ансамбъл от конструктивни елементи,
при които към традиционния четириъгълен контур се добавят диагонали (връзки).
Диагоналите се пресичат осово с елементите от контура и така образуват конструкция,
която носи хоризонтално натоварване чрез работа на елементите си основно на осови
сили.
Сеизмичното инженерство в областта на стоманените конструкции започва
своето обособяване в първите десетилетия на 20 век. Исторически то се осланя на
натрупаните знания от теорията и практиката на конструкциите, но развива тази теория и
практика, пречупвайки я през фокуса на спецификата на сеизмичните въздействия.
Сеизмичните въздействия са много силни въздействия върху конструкциите, но
вероятността те да възникнат през експлоатационния период на сградата или
съоръжението е много малка. Това е довело до развитието на инженерната концепция за
проектиране на дисипативни конструкции, които успешно могат да разсейват
сеизмичната енергия и да съхранят своята носеща способност по време и след
сеизмичното въздействие. Най-разпространеният клас дисипативни конструкции са
онези, които се осланят на дуктилната работа на материала и на дуктилното поведение на
елементите и конструктивните подсистеми, от които са съставени. В този смисъл
връзковите системи като системи, които могат ефективно да работят при хоризонтални
сили и натоварвания, намират широко приложение в сеизмичното инженерство и в
частност в сеизмичното инженерство със стоманени конструкции.
Връзковите системи, ползвани за поемане на ефектите от сеизмичното
въздействие, работят в еласто-пластичен стадий и са подложени на големи премествания
и поражданите от тях значителни деформации. Тъй като работата на такава връзкова
система значително се отличава от работата на връзкова система в еластичен стадий, то в
световната техническа и нормативна литература е получил популярност терминът
Concentrically Braced Frames (CBF), който авторът ще преведе като рамки с центрично
включени диагонали (РЦВД). Под РЦВД ще подразбираме връзкови системи,
проектирани за работа в еласто-пластична постановка, осигуряващи устойчиво
хистерезисно поведение, водещо до дисипация на сеизмична енергия без значителен спад
на носеща способност (дуктилно поведение). РЦВД се състоят от две основни съставни
части – рамка и диагонали. Диагоналите са отличителният белег на връзковата система.
Те определят нейната значителна коравина и напрегнатото състояние в елементите, които
я съставляват. Рамката се състои от вертикални елементи, най-често колони и
хоризонтални елементи, най-често греди или разпънки. Хоризонталните и вертикалните
елементи образуват рамков контур. Диагоналите могат да бъдат наречени още решетка на
връзковата система. Свързването между рамковия контур и диагоналите се осъществява
във възли. Основните геометрични параметри, които характеризират РЦВД, са
разстоянието между колоните b (отвор), разстоянието между гредите h (етажната
височина). Площта, заградена от отвора b и етажната височина h, ще наричаме поле.
1.2

Кратка класификация
Поради своите предимства връзковите системи се ползват традиционно в
стоманените конструкции на сгради. Това е довело до сериозно многообразие от
конфигурации, които могат да бъдат класифицирани по различни признаци като
предназначение, конфигурацията на диагоналите, етажност, брой на отворите, според
геометрията на диагоналите спрямо полетата и други. Предвид фокуса на настоящото
изследване, тук ще упоменем само някой признаци, които имат пряко отношение към
сеизмичното поведение на връзковите конструкции.
1

Според центрирането на осите на диагоналите връзковите системи се подразделят на
рамки с центрично включени диагонали (РЦВД, на латиница CBF - concentrically braced
frames, фигура 1-8 а и б) и рамки с нецентрично включени диагонали (РНЦВД, на
латиница EBF - eccentrically braced frames, фигура 1-8 в и г).

а)
б)
в)
г)
Фиг. 1-8 – рамки с центрично включени диагонали а), б) и рамки с нецентрично включени
диагонали в), г)
Според поведението на диагоналите връзките биват три вида:
• „Tension diagonal only” – връзкови системи, при които практически работи само
опънатият диагонал. Натиснатият диагонал е с такава стройност, че той губи
устойчивост при появата и на най-малък натиск в него. Такива преобладаващо са
били връзките в периода на зародиша на строителството със стомана.
• Дуктилни вертикални връзки, при които диагоналите имат лимит на стройността в
определени граници, така че натиснатият диагонал работи до определен момент, след
което губи устойчивост и продължава да работи само опънатият диагонал.
• BRB (buckling restrained bracings) връзкови системи, при които диагоналите са
проектирани така, че да не губят устойчивост. Това може да се постигне чрез
запълване на диагонали от кутиеобразни сечения с несвиваем разтвор или чрез
поставянето на диагонала в обвивен кожух.
Според избора на дисипативните зони:
• Първият тип са системите, при които дисипиране на енергия се насочва в
диагоналите, а самите диагонали представляват елементи без някакви особености в
тях. Може да се каже, че най-масово се срещат вертикални връзки с дисипативни
зони в диагоналите поради простата причина, че това е и ръководещата препоръка на
нормативната база (като EN 1998-1 [2] , AISC 341-10 [31] и други).
• Вторият тип са системите, при които дисипацията на енергия е насочена в
съединенията. В последните години изследователският интерес за разработване на
различни видове възли с наличие на гарантирано дуктилно поведение е засилен. Като
следствие от него се повяват различни изследвания и патентни разработки, при които
дисипативния елемент е съединението и именно там се насочва дисипацията на
сеизмичната енергия.
• Към третия тип връзкови системи принадлежи едно много важно направление, което
е във фокуса на темата на настоящата разработка. Това са вертикални връзки, при
които дисипативните елементи са диагоналите, но в рамките на диагоналите се
оформят т.н. отслабени сечения (ОС) или structural fuses – фигура 1-12. ОС са местата,
където чрез конструктивни подобрения се цели да се насочва развитието на
пластични деформации и да се постигне подобряване на цялостното дуктилно
2

поведение на вертикалната връзка. На този тип връзкови системи е посветено и
настоящото изследване.

Фиг. 1-12 – пример за диагонал на РЦВД и оформени конструктивни детайли (structural
fuses) за насочване на дисипацията на сеизмична енергия , източник [95]

1.3.

Относно съвременното разбиране за факторите, които влияят върху
дисипацията на енергия от конструкциите при сеизмични въздействия
Съвременният подход, залегнал в нормите за проектиране на конструкции за
сеизмични въздействия, се основава на спектралния метод, еластичен анализ и
концепцията за проектиране на дисипативни конструктивни системи, основаващи се на
дуктилно поведение. Въпреки множеството критики върху този подход, солидният
изследователски опит, натрупаната световна нормативна база и възможността да се
ползва компютърен анализ са основните му преимущества, които го правят все още наймасово ползваният метод в практиката. По тази причина философията, залегнала в
коефициента на поведение (интегралният параметър, който отразява комплексната
възможност на дадена конструкция да понесе ефектите при силни земетресения) ще
бъде кратко интерпретирана и в настоящата точка. Подобна интерпретация може да се
срещне в [38], [42], [54], [77] и други. Като обобщение на световния опит може да се
използва израза q = qµ .qΩ , където q е коефициент съгласно Еврокод 8, qµ отразява

приноса на дуктилността, а qΩ отразява приноса на запаса на носимоспособност. Видно е,
че способността на конструкциите да издържат на силни земетресения зависи от
два основни фактора – дуктилността на конструкцията и запаса на глобална
носимоспособност . И двата фактора могат да бъдат подобрявани или влошавани чрез
средствата на проектиране на конструкциите. Ето защо очевиден е изводът, че те трябва
да бъдат детайлно изучавани за всеки клас конструкции. Този извод пряко рефлектира
върху предмета на настоящата дисертация. Предложените за изследване вертикални
връзки с центрирани диагонали и конструктивно оформяне на ОС са замислени с цел
повишаване дуктилността на конструкцията и от там на коефициента qµ . Предложените
конструктивни детайли в диагоналите са активно средство в ръцете на проектанта за
намаляване на напречното сечение. Така може да се постигне разпределяне на
пластифицирането на диагоналите по височина на сградата и получаване на желан
глобален пластичен механизъм. Последното от своя страна рефлектира върху
коефициента qΩ .
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1.4.

Формулиране на идеята и философията на предлаганите РЦВД
На база заключенията, формулирани в точка 1.3 и при натрупания личен опит
на автора в проектиране на връзкови системи, е достигнато до извода да се предложат два
типа конструктивни подобрения при РЦВД и Х-образна конфигурация на решетката.
Идеята се основава на прилагане стратегията за отслабване на диагонала и стратегията на
усилване във възела с цел да се постигне прогнозируемо и устойчиво хистерезисно
поведение. Предлаганото възможно решение е онагледено на фигури 1-14. То най-добре
може да бъде представено, като се направи кратко описание на основните компоненти,
които го съставляват.

h

Отслабено
сечение

Модифицирано
сечение

b

b

Фиг. 1-14 – геометрия и композиция на предлагани решения за РЦВД и ОС. Предложение
с ОС – ляво; Предложение с модифицирано средно сечение – дясно;
Геометрията на едно поле от предлаганата връзкова система се характеризира с
центриране на диагоналите в ъглите на рамковия контур. В композицията на полето,
сравнено с познатите решения за Х-конфигурация на диагоналите е направено едно
нововъведение. Диагоналите се прекъсват от хоризонтален елемент, чиято роля е да ги
разполови, така че те да нямат физически контакт един с друг. Втората роля на въведения
хоризонтал е той да осигури укрепяване на пресечната точка на диагоналите извън
равнината на рамката. Трети възможен положителен ефект от хоризонтала е
разполовяване на височината на колоната и намаляване на изкълчвателната й дължина
извън равнината на рамката.
Напречните сечения са „Н” сечения за диагоналите и „Н” сечение за хоризонтала. В
настоящото изследване е предложено диагоналите да са изпълнени от заварени съставени
сечения. Преимущество от този избор е намерено във възможността за лесно съставяне
на сечения с нужни геометрични инерционни характеристики на съвсем достъпна
технологична цена. Колоните и гредата са от традиционни профили – HEB за колоните и
– HEA за гредата.
Възлите са решени като максимално чиста ставна връзка – фигура 1-16. Предлага се
ползването на едноболтови съединения или болтови стави, като целта е осигуряване на
свободно завъртане на диагонала в сечението на рамката и предопределяне на формата на
загуба на устойчивост.
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Фиг. 1-16 – общ вид на възли при предлагано решение за РЦВД и ОС
Дисипативни елементи са диагоналите. Те се предлагат в два варианта. Вариант с
отслабено сечение – фигура 1-17, реализиран в образци Н1 и Н2. Вариант със средно
модифицирано сечение – фигура 1-19, реализиран в образец Н3. В рамките на дължината
на диагонала се дефинират следните сечения: усилено сечение - то е в зоната на възела.
Чрез ползване на усилено сечение в зоната на възела се гарантира еластичната работа на
съединението и избягване на потенциални форми на крехко разрушаване. Отслабено
сечение - то е в зоните в близост до възела и на разстояние не по-малко от височината на
сечението. Чрез ползване на отслабени сечения се търси целево насочване на
пластичните деформации в рамките на ОС и предвидимост на поведението на диагонала
в пластичен стадий. Основно сечение - то се явява останалата част от диагонала,
незасегната от прилагането на двете стратегии , усилване и отслабване. Модифицирано
сечение – това е сечение, чиято огъвателна коравина е намалена, а напречното сечение е
увеличено – фигура 1-19 долу.

Фиг. 1-17 – диагонал, дефиниране на усилено, отслабено и основно сечение
5

Фиг. 1-19 – фрагмент от диагонал за образец Н3 с отслабено сечение и модифицирано
сечение в средата, чертеж на диагонала;

1.5.

Литературен обзор
РЦВД, погледнати през фокуса на нуждите на сеизмичното инженерство, са
обект на изследователски търсения от края на 70-те години на миналия век. Усилията на
изследователи и учени се концентрират в експериментални изследвания, теоретични
изследвания и анализ на поведение на конструкции с РЦВД при минали земетресения. В
тези три направления е структуриран и част от литературния обзор по темата на
дисертацията.
След около 30 години световен изследователски интерес ясно се очертават
преимуществата и недостатъците в еласто-пластичното поведение на връзковите
конструкции. Това, естествено, поражда и интереса на учените как да постигнат
подобрения в това поведение, без да загубят силните му страни. Така се заражда
направлението на търсене на подобрено поведение (improved behaviour) чрез различни
конструктивни прийоми. Изследвания и публикации по темата за подобрено поведение
на РЦВД също са включени в настоящия обзор.
1.5.1. Експериментални изследвания
В литературния обзор на дисертацията са разгледани редица експериментални
изследвания за РЦВД. Поради ограничения обем на автореферата тук те само ще бъдат
обобщени. Обзорът на експерименталните изследвания обхваща 23 изследвания,
проведени в периода 1976 до 2012 година в Северна Америка, Европа, Япония и Нова
Зеландия [69], [67,68], [39], [34, 35 и 36], [51], [75], [33], [101] , [100], [38,98], [40], [49],
[50], [58], [74, 37], [41], [56] и [65] .
1.5.2.
Теоретични модели, ползвани в изследването на хистерезисното
поведение на РЦВД
В дисертацията е направен кратък обзор на видовете теоретични модели, като те
са разделени на феноменологични модели [63, 73], физически модели [64] и модели,
базирани на крайни елементи [62].
1.5.3.
Поведение на рамки с центрично включени диагонали при
минали земетресения
Безспорно анализът на реалното поведение на стоманени конструкции,
проектирани да поемат ефектите от сеизмичното въздействие чрез РЦВД, е източникът,
от който инженерите и изследователите могат да черпят информация и да правят изводи
относно удачността на прилаганите проектни практики или методи за анализ и
проектиране. В дисертацията е разгледан опитът, натрупан от три минали земетресения.
Подробно са засегнати публикациите на Trembly, Timler, Bruneau и Filiatrault (1995) за
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земетресението в Northridge [96], публикацията на Trembly, Bruneau, Nakashina, Prion,
Filiatrault и DeVal (1996) [97] за земетресението в Кобе. Включен е обстойният
сравнителен анализ между японската практика за проектиране и строителство в
сеизмични райони и канадската практика. В дисертацията е застъпено и земетресението в
района на Кочаели, Турция. То представлява интерес от гледна точка на това, че Турция
е съседна на нас страна със сходна строителна практика. Земетресението в Кочаели се
случи на 17 Август 1999 и имаше магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер. Авторът има лични
впечатления от това земетресение, тъй като в периода 19 до 21 Август, съвместно с д-р
инж. Йордан Милев, е посетил епицентралния район. Част от персоналния опит на
автора е изложен в обзора на дисертацията. Наред с това е разгледан и обширен доклад за
това земетресение и последиците от него, представен от Scawthorn et al (2000) [89].
1.5.4.
Обобщение от направения преглед на поведение на РЦВД при
минали земетресения
Поведението на РЦВД при минали земетресения може да бъде обобщено по
следния начин:
•
РЦВД, показват елементи на нискоциклична умора, особено в случаите на
диагонали от кутиеобразни сечения и ниска стройност;
•
Често срещана форма на разрушение е скъсване на отслабено от съединението
сечение или блоково срязване при възли;
•
РЦВД и стройни диагонали, когато са обрамчени от непрекъснат контур и
диагоналите са заварени равноякостно, проявяват изненадващо добро поведение
при земетресението в Кобе.
•
Загубата на устойчивост на натиснат диагонал извън равнината на рамката води
до разрушаване на ограждането. Разрушаването на ограждането и падането на
отломки от него е потенциална опасност за човешкия живот;
1.5.5.
Подобрено поведение (improved behaviour) на РЦВД
Подобряване на поведението на рамки с центрично включени диагонали е
темата, която съвпада със замисъла на настоящата дисертация. Ето защо ще направим поразнообразен преглед на публикации, които излизат от обсега на изследвания тип
конструкции, но показват търсенето на различни приоми за подобряване на
хистерезисното поведение. През 1990 година на симпозиум на IABSE в Брюксел Andre
Plumier (1990) [85] докладва идеята за редуциране на част от напречно сечение от рамков
ригел и насочване на пластичните деформации в отслабеното сечение. Тази идея е
патентована от ARBED. Друга статия на Andre Plumier [86] излиза 7 години след първата
публикация [85]. Това е времето, през което се е случило земетресението в Nortridge 1994
и време, през което ARBED освобождава патента за RBS (reduced beam section). Този
период - 1994-1997 г., е един от най-динамичните периоди в историята на сеизмичното
инженерство, затова и поредицата от въпроси и мнения относно „за” и „против” RBS е
съвсем естествена. Статията [86] представлява своеобразен отговор на поставяните
въпроси, съмнения и критики и дава подробна информация за резултатите от
проведените тестове, доказали ползата от прилагане на RBS.
В периода 1999-2001 г. се провежда европейски международен научноизследователски проект Inco Copernicus – RECOS. В рамките на този проект българският
изследователски екип в състав Петър Сотиров, Николай Рангелов, Йордан Милев,
Цветан Георгиев, Огнян Ганчев и Здравко Бонев [90,92] разработват рамков възел чрез
комбинирано прилагане стратегията на отслабването (RBS) и стратегията на усилването
чрез вута (hounching). В рамките на проекта са тествани 6 експериментални образци в
реален размер на ансамбъл от колона, рамков ригел и монтажен възел между колоната и
ригела. Проведените изследвания показват подобрено хистерезисно поведение на
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образците. При никой от проведените тестове не са регистрирани форми на крехко
разрушение във възлите или по-специално в заваръчните шевове. Резултатите от
изследването са подробно докладвани в [90], а целият проект е обобщен и публикуван в
[92]. Piluso, Montuori и Longo (2005) [84] по време на EURO Steel 2005 докладват за
иновативно решение за диагонали от РЦВД, при което се ползва отслабено сечение RSS
(reduced section solution). В тази статия авторите дават гласност на една идея, която
според тях представлява решение на противоречивите изисквания, заложени в Еврокод 8.
Те визират изискванията на [2] за ограничаване стройността на диагоналите и
същевременно задължението рамковият контур да е с по-висока носимоспособност от
самите диагонали. Авторите предлагат чрез ползване на редуцирано сечение да облекчат
опорния контур без да намаляват стройността и респективно дисипативността на
връзките.
Обзорът на последните изследвания в една или друга степен представя примери
за изследователски работи, които се осланят на концепцията за конструктивните бушони
(structural fuses). Интересен факт е, че след влизане в сила на новите норми в САЩ и
Канада, съответно [31,82], се поражда интерес и се създава обективна необходимост за
търсене на конструктивни приоми за прилагане на тази концепция при РЦВД,
предназначени за сгради с ниска етажност. Един такъв значим пример е провежданият
научно-изследователски проект между CISC - Ecole Polytechnique и Университета
Бъркли в Калифорния UBC . Според самите изследователи, основни участници в проекта
Timler, Prion, Tremblay, Bouatay (2011) [95], причините за този избор на двата водещи
университета се коренят в традициите с изследвания в областта на РЦВД и сеизмичното
поведение на конструкциите. Проектът [95] е в процес на развитие и неговите
окончателни резултати не са публикувани. Обектът на изследвания са РЦВД, при които
се ползват кутиеобразни сечения (така популярни в Северна Америка) и при които се
прилагат различни конструктивни детайли на отслабване или модификация – фигура 112. В рамките на European ECSC research project (2004) се обединяват усилията на
четири европейски университета1 и индустриален партньор в лицето на Archelor/ARBED
с цел да се разработят нов вид дисипативни съединения INERD (фигура 1-55) за ползване
в РЦВД. Целта на този изследователски проект е подобряване поведението на системите
за поемане на сеизмични сили чрез въвеждане на дисипативни елементи в съединенията
на диагоналите. Ръководителите на изследователските екипи Vayas, Castiglioni, Plumier и
Calado (2004) виждат сериозно преимущество в това INERD елементите да са в

Фиг. 1-55 – опитна постановка за изследване на U- образните INERD съединения (горе),
форми на разрушение на ставни INERD съединения (долу) - източник [48].
1
ATU – техническия университет в Атина, Политехниката в Милано, Университета в Лиеж
и IST Лисабон
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съединенията. Според тях след силно земетресение тези елементи могат да се подменят
лесно, без това да е засегнало системата за поемане на вертикален товар.
Изследователската работа представлява серия от експериментални тестове на единични
полета от РЦВД в реален размер [99, 88] и серия от аналитични изследвания, целящи
получаване на достъпен начин за проектиране на INERD и симулиране на поведението
на многоетажни рамки с приложени INERD съединения [99].
1.5.6. Изследвания и публикации на български учени
В дисертацията са разгледани и редица публикации на български учени, които
са свързани с темата на изследването. Застъпени са 17 публикации от периода 1990 до
2012 година, касаещи проблемите на сеизмичното поведение на стоманени конструкции
или сеизмичното осигуряване на конструкции на сгради според Еврокод 8 [28], [23], [7],
[27], [80, 81, 91, 93], [22], [21], [12], [9], [16], [24, 25], [19] и [3]. От направения преглед на
изследвания на български учени могат да се направят следните изводи:
•
У нас и в частност в УАСГ има проведени достатъчен брой експериментални
изследвания
при
прилагане
на
статично
циклично
натоварване
(псевдодинамичен тест);
•
Областта на сеизмичното инженерство представлява интерес за голям брой
изследователи, но темата с изследване на рамки с центрично включени
диагонали не е била засягана в дълбочина;
•
Би представлявало интерес за нашата научна и професионално-приложна
общност експериментално изследване на поведението на РЦВД и Х-образна
решетка в условията на хистерезисно поведение. Интерес представлява подоброто разбиране на поведението, оценка на влиянието на местните фактори
(налична стомана, технология на производство) и създаване на български
изследователски опит.
1.6.

Анализ на нормативни изисквания за проектиране на РЦВД
С цел запознаване със съвременното състояние на проблема в някой водещи
нормативни документи в дисертацията са разгледани последните редакции на нормите в
САЩ, издание на американския Институт по строителство със стомана (AISC 341-05 [30]
и 341-10 [31]) и общоевропейския стандарт Еврокод 8 (EN 1998-1 [2]). Внимание е
отделено и на българските национални норми НПССЗР 1987. Направено е сравнение на
тези три нормативни документа. Целите на това сравнение са да покажем как два от
водещите световни стандарта третират проектирането на РЦВД с Х-образна решетка на
диагоналите и къде се вписват българските норми [17].
1.7.

Формулиране целите на дисертацията
След анализ на състоянието на проблема формулираме следните цели на
дисертацията:
•

•

•

Да се разработят РЦВД, приложими в българските строителни условия, при
които да се облекчи проектирането на недисипативния рамков контур и
възлите;
Да се изследва хистерезисното поведение на предложените рамки и да се
изведат параметри, които да го характеризират. Получената и анализирана
информация да стане основа за бъдещи аналитични модели;
Да се изследва влиянието на отслабеното сечение върху напрегнатото състояние
и върху устойчивостта на диагонала.
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Глава 2. Кинематика на РЦВД и анализ на ефектите от предлаганите отслабени
сечения (ОС)
2.1.
Кинематика на рамки с центрично включени диагонали (РЦВД) и Хобразна решетка
Геометрията на РЦВД и Х-образна решетка е разгледана съобразно възприетите
на фигура 2-1 основните параметри. В резултат на анализ са изведени следните основни
зависимости, които ще характеризират кинематиката на системата.
Зависимостта между междуетажното преместване ∆
и удължението на
диагонала δ са изведени при предпоставки за неразтежими колоните и малки
премествания.

δ = ( b + ∆ ) 2 + h 2 − b2 + h 2

(2.1-1),

като се направят някой опростявания, се достига до израза:

δ = ∆.cos α1

(2.1-2)
В продължение на тези съждения, при условието, че преместванията са малки, с
достатъчна точност можем да приемем, че cos α1 ≈ cos α и следователно израз (2.1-2) ще
се трансформира в δ = ∆.cos α
(2.1-3)
•
•
•
•
•
•

•

отвор b;
етажната височина h;
междуетажното преместване ∆;
ъгълът на наклона на диагонала α;
α1 ъгълът на наклона на диагонала
след реализиране на междуетажното
преместване ∆;
относителното междуетажно
преместване θ,
∆
ϑ= ;
h
удължението на опънатия диагонал δ.

Фиг. 2-1 – основни геометрични параметри, които характеризират кинематиката на
ставно-прътова система за РЦВД с Х- образна решетка
Друг важен параметър, който е изведен като функция на междуетажното преместване ∆ ,
е големината на стрелката f на изкълчения натиснат диагонал. Изхожда се от
предпоставка за начупената деформирана линия - фигура 2-2.

∆.b . След като съобразим че ∆ = θ .h , изразът може да бъде записан като
2
f
θ .h.b . Ако въведем понятието нормирана стрелка на изкълчване с израза
f = ,
f =
2
L
след кратки тригонометрични преобразувания е изведен изразът f = sin α .cos α . θ .
2

Тогава f =

Съобразено е, че ъгълът на наклона на диагонала практически се изменя от 30 до 60
градуса и е изведен приблизителен опростен и универсален израз f = 0.353. θ .
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а) модел

б) експеримент

Фиг. 2-2 – теоретичен модел за определяне на стрелката f при изкълчване
2.2.

Анализ на ефектите от прилагане на отслабено сечение (ОС)в диагонала
2.2.1. Влияние на степента на отслабване
Отслабването на сечението в диагонала се постига чрез изрязване на част от
пояса от свободната страна на надвеса и чрез направа на шлиц в стеблото на сечението.
Преходът между отслабеното и неотслабеното сечение е плавен. За да се изследва дали
отслабеното сечение не влияе негативно върху способността да се развиват пластичните
деформации в него, са направени серии от числови модели на различни случаи на
оформяне на отслабено сечение. Основните конструктивни параметри са изрязването на
пояса F и ширината на шлица в стеблото W - фигура 2-6. Тези параметри са варирани и е
изследвано доколко чрез тяхното увеличаване (т.е. намаляване на сечението) се влияе
върху развитието на пластични деформации в сечението.

Фиг. 2-6 – дефиниране на параметър F за отслабване на пояса и параметър W за
отслабване на стеблото
Използван е изчислителен модел с обемни крайни елементи, който прецизно
пресъздава геометрията на отслабеното сечение и оформянето на конструктивния възел
към колоната – фигура 2-9. Изследването е проведено с ANSYS V12.
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Фиг. 2-9 – Мрежа от КЕ, ползвана в изчислителния модел. Зоните в по-бледо сиво са с
изцяло еластично поведение на материала
Работната диаграма на материала е синтезирана на база на литературни данни. Ползвани
са еластичен клон, пластично плато и клон с уякчаване на материала.
2.2.2.
Параметрично изследване за оценка на влияние степента на
отслабване на сечението
Направени са серия от числови симулации на различни модели с променена
степен на отслабване. За целта са варирани параметрите F и W, дефинирани в точка 2.2.1.
Сформирани са три серии за изследване, при които се варират съответно отслабването на
пояса (параметър F), отслабвания на стеблото (параметър W) и комбинацията от тях. Така
създаденият план за числовия експеримент има за цел да установи как влияят различните
видове отслабвания поотделно и заедно и може ли да се очаква влошаване на еластопластичното поведение на елемента, където е реализирана зона с отслабено сечение.
Методологията на изследването включва извеждане на графики сила-преместване за
всеки модел и търсене на зависимости между главните параметри, характеризиращи
поведението на елемента и степента на отслабване на сечението AОС .

A
В процеса на изследването се породи и необходимостта от дефиниране на
следните параметри:
γ SH - коефициент, който отчита завишаване на силата Fy (силата, предизвикваща
пластификация) в следствие на работа на материала във фазата на уякчаване
(съкращението SH произлиза от термина strain-hardening) или други фактори,
способстващи за това.
Тук е мястото да направим едно отклонение, касаещо понятието коефициент на
уякчаване. Според автора той се влияе от следните фактори: уякчаване, породено от
формата на напречното сечение, уякчаване на материала, скорост на реализиране на
деформациите и начин на оформяне на възела. На основание изследването от тази
дисертация и допълнено от [11] и [58] авторът счита, че този коефициент ( γ SH ) трябва да
добие своята диференцирана стойност и крайният резултат да е число, значително
надвишаващо залегналата в момента в [2] стойност 1,1.
Получените резултати във формат „сила-преместване” са обобщени в
съответните фигури, а само фигури 2-15 и 2-17 са публикувани и в настоящето съкратено
изложение.
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приложена
сила F, kN

Влияние на отслабването на пояса
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Фиг. 2-15 – зависимости сила- преместване за модели от серия 1.
приложена сила F, kN

Влияние на отслабването на стеблото

700

Модели
600

500
F00W00
F00W10
400
F00W20
F00W30

300

F00W40
F00W50

200

F00W60
100

0
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90

общо удължаване D, mm

Фиг. 2-17 – зависимости сила- преместване за модели от серия 2.
От направения анализ можем да заключим, че отслабването на сечението не води до
проява на крехка форма на поведение. Напротив, наблюдава се наличие на пластична
работа. Също така е видно, че ОС води до известна редукция на пластичното удължение
и тази редукция се засилва с увеличаване на отслабването на сечението. Оценка на
влияние на уякчаването може да бъде направена по следния начин. Ако изходим от
предпоставката за малки премествания, то посредством геометрията на вертикалната
връзка можем да изразим необходимото удължение на опънатия диагонал като функция
на междуетажното преместване – фигура 2-25.
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δ = ∆.cos(α )

(2.1-3), Ако използваме

критерии, че при връзки с клас на
дуктилност
„среден”
(DCM),
междуетажното преместване ∆ следва да
отговаря на завъртане на колоната
ϕ = 0.025rad и при клас на дуктилност
„висок”
(DCH),
междуетажното
преместване ∆ следва да отговаря на
завъртане на колоната ϕ = 0.035rad , то
можем лесно да изчислим, че за
конкретния пример при височина 4000 мм
и стъпка между колоните 3000 мм се
получава:
За DCM - ∆ = 100mm ⇒ δ = 60 мм; и за
DCH - ∆ = 140mm ⇒ δ = 84 мм;

Фиг. 2-25 – геометрични зависимости „междуетажно преместване –
удължение на диагонала”

Фиг. 2-27 – коефициент на уякчаване на материала

γ SH

при класове на дуктилност

DCM & DCH – модели от серия 3
В рамките на един диагонал има 4 броя конструктивни отслабвания. Следователно, всяко
отслабване трябва да осигури еласто-пластично удължение 15 мм за клас на дуктилност
„среден” и 21 мм за клас на дуктилност „висок”. При реализирането на така определените
удължения се наблюдава и съответна работа на материала във фазата на уякчаването. На
фигура 2-27 са показани зависимостите между получените еласто-пластични удължения в
диагонала и съответното уякчаване. На фигури 2-28 и 2-29 са показани зависимостите
14

между степента на отслабване на сечението и коефициента на увеличаване на усилието в
диагонала в следствие на уякчаването γ SH .

γ
1,6

γ SH

SH
1,6

1,4

1,4

1,2

1,2

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4
DCM

0,2

0
0,40

DCM

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

DCH

0,2

DCH

АОС
А
1,00

0
0,350

0,450

0,550

0,650

0,750

0,850

0,950

АОС
А

Фиг. 2-28 и Фиг. 2-29– изменение на коефициента на уякчаване γ SH в зависимост
коефициента на отслабване на сечението – модели от серия 1(ляво), модели от серия 3
(дясно)
Съгласно Еврокод 8 [2] не е показана диференцирана стойност на коефициента γ SH , а той
е възприет със стойност 1.1, независимо от вида на напречното сечение или класа на
дуктилност. Настоящото изследване показва, че е необходим диференциран избор на
коефициента, който отчита уякчаването, независимо дали става въпрос за уякчаване от
работата на материала или уякчаване, породено от вида на напречното сечение. В
разгледаните случаи γ SH варира от 1,07 до 1,28 за DCM и от 1,16 до 1,38 за DCH.
Обръщаме внимание, че дори и за неотслабено сечение (модел F00W00) при възприетия
критерии за клас на дуктилност „висок” (DCH) бе получена стойност γ SH = 1.16 , което
надхвърля предвидената стойност в Еврокод 8 равна на 1,1. Обяснението на автора е, че
винаги в зоната на възлите има причина да очакваме равнинно напрегнато състояние,
водещо до ефекти на уякчаване. Считаме, че стойността 1,1, залегнала в европейския
норматив, е подценена и следва да добие по диференциран вид.

Фиг. 2-32 – картина на напрежение по von-Mises за модел F20W4 при приложена сила
F=1.0Fy
Картина на развитието на нормалните напрежения за модел F20W40 при
различни нива на прилаганата опънна сила е показана на фигури 2-32. Предвид големия
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обем образци и съкратения обем на автореферата тук е поместена само информация за
модел F20W40. За всички останали модели информацията е изложена в приложение 2.2
към дисертацията.
2.2.3.
Влияние на дължината на отслабеното сечение
Всички модели, описани в точка 2.2.2, бяха с дължина на отслабеното сечение
250 мм. Логичен е въпросът, как ако променяме дължината на отслабеното сечение, това
ще се отразява върху еласто-пластичното поведение на изследваната част от елемента. За
да се направи подобен анализ, е избран модел F20W40 и е варирана дължината на
отслабеното сечение от 100 до 350 мм. Така се достигна до производни модели, които са
с различна дължина на ОС. За всички модели е приложен статичен нелинеен анализ чрез
ANSYS V12. Принципите и подходите, възприети в числовия модел и описани в точка
2.2.1, са приложени и тук. От анализа на резултатите могат да се направят следните
изводи: има съвпадение между теоретичната сила, която предизвиква провлачане, и
същата сила, получена чрез числовия анализ; преместванията в елемента D y , които
съответстват на силата Fy , нарастват с нарастване на дължината на отслабеното сечение;
пластичните деформации основно се развиват в зоната с отслабеното сечение; с
увеличаване на дължината на отслабеното сечение нараства и дуктилността на елемента.
Казано по друг начин, ако се нуждаем от увеличаване на междуетажното преместване и
си припомним зависимостите от израз (2.1-3), то начинът, по който можем да го
постигнем, е чрез увеличаване на дължината на зоната с ОС. От особен интерес
представлява определянето на минимална дължината на зоната с отслабено сечение
Такова изследване би ни позволило да установим кога отслабената зона започва да
действа като концентратор на пластичните деформации. На фигура 2-36 е показана
графичната зависимост между коефициента на уякчаване γ = F , дължината на
SH

Fy

отслабената зона и резултантното удължение на изследвания елемент. От фигурата 2-36
се вижда как със скъсяването на отслабената зона се наблюдава намаляване на
пластичното плато и

γ SH 1,6

уякчаване - премествания

1,4
1,2
L350

1

L300
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фрагмент
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0,6
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0
0
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Фиг. 2-36 – зависимости уякчаване - премествания при промяна дължината на
отслабеното сечение.
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засилване на уякчаването. Прави впечатление, че когато дължината на зоната с отслабено
сечение стане по-малка от около 1.5H (височината на елемента), се наблюдава видима
редукция на пластичното плато и засилване на уякчаването. Ако се изходи от логиката на
стандарта ISO 6892-1, който регламентира формата и дължината на пробните тела
(епруветки), то там се изисква минимална дължина на стеснената част на епруветките да
е по-голяма от 5.65 À . Счита се, че този критерий осигурява плавен преход между
отслабено и неотслабено сечение и такава дължина е достатъчна за минимизиране на
ефектите от концентрация на напрежения в следствие конструктивното отслабване на
сечения. Подобно приемане е направено и от Vincenzo Piluso и колектив в [84].
Прилагаме същия подход и го обобщаваме на фигура 2-38. След като имаме дефиниран
критерии за минимална дължина на отслабеното сечение, можем да изведем
максималните стойности на коефициентите

γ SH

за клас на дуктилност „среден” DCM

(получено удължение 15 мм) и клас на дуктилност „висок” DCH (получено удължение 21
мм). Това е сторено на фигура 2-38. Изводът е, че минималната приемлива дължина на
зоната с отслабено сечение се формулира от израза LОС ,min = 5.65 AОС = 189mm . Като
алтернативен практически критерий може да се формулира, че минималната дължина на
отслабената зона не бива да е по-къса от 1.5H (височината на елемента). Когато
отслабената зона е с по-малка дължина, тя действа като концентратор, който предизвиква
намаляване на пластичната работа на материала и бързо увеличаване на силата в
елемента.
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Фиг. 2-38 – зависимост на коефициента
нормализираната дължина към нетното сечение
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2.2.4.
Влияние на формата на отслабеното сечение
Проектирани са пет различни модела, при които степента на отслабване

k=

AОС е една и съща, дължината на зоната с отслабено сечение е една и съща, а само е
А

променяна формата, с която се постига отслабването. Използвани са модел F2ф20W40
(отслабване на пояса с два отвора ф 20), модел F4ф20W40 (отслабване на пояса с 4 отвора
ф 20), F20Wф40 (отслабване на стеблото с 2 отвора ф 40) и модел F20DBW40 - фигура 247. Моделът F20W40, показан на фигури 2-32, е добре познат и изследван от предните
точки. В настоящия етап той ще бъде ползван като базов (референтен) модел, с чието
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поведение ще се сравнява поведението на другите нови модели. Описаните модели бяха
изследвани при същата постановка и при същия начин на прилагане на осовата сила F
посредством изчислителния модел с крайни елементи, пояснен в точка 2.2.1. За да се
направи извод от получените резултати, е подготвена фигура 2-48. Видно е, че когато
отслабването на сечението се постига чрез локални отслабвания (каквито са кръгли
отвори в поясите или стеблото), то такова конструктивно оформяне действа като рязък
концентратор на напрежение. Наблюдават се както ефекти на уякчаване, така и редукция
на пластичната работа на отслабеното сечение. Единствено оформянето на изрязване на
пояса тип „dogbone” (кучешки кокал) фиг. 2-47 не води до разлика между теоретична
сила

Fy ,theory ,

предизвикваща провлачане и силата

Fy

, получената чрез нелинейния

статичен анализ.

Фиг. 2-47 – модел F20DBW40, отслабването на пояса се получава чрез тип DogBone
1,100
1,080
1,060

Fy

F2ф20W40
; 1,050
F20Wф40;
1,025

1,040
1,020

F4ф20W40
; 1,075

F y , th e o ry

F20W40;
1,000

F20DBW40
; 1,000

1,000
0,980
0,960
0,940
0,920
0,900
1 отслабване на сечението
Образци с различни форми на

Фиг. 2-48 – оценка на уякчаването в зависимост от формата на отслабване сечението
Конструктивното оформяне тип „dogbone” е плавно отслабване на сечението и то не
поражда ефекти на уякчаване. – фигура 2-48. Обобщение на влиянието на формата на
конструктивното отслабване върху развитието на пластични деформации е представено
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на фигура 2-49. Както се вижда от фигура 2-49, има два значителни ефекта в поведението
на елементите, породени от формата на отслабеното сечение. Първият ефект може да се
дефинира като увеличаване на еластичния клон на работа на елемента (уякчаване).
Увеличаването е от 2.5% до 7.5 % в зависимост от типа на отслабването. Ползването на
малък брой кръгли отвори, какъвто е случаят при модел F2Ф20W40, е най-неудачният от
тази гледна точка. Вторият много важен ефект е силното намаляване на пластичните
деформации.

F , kN

450
400
F20W40
350
300

F20Wф40

250
F2ф20W40

200
150

F20DBW40

100
F4ф20W40

50

преместване

0
0

10

20

30

40

50

Фиг. 2-49 – зависимост сила-преместване при промяна на формата на отслабването на
сечението
В заключение може да се каже, че всички предложени алтернативни начина за
оформяне на отслабеното сечение дават по-лош резултат в сравнение с базовия начин на
отслабване. Най-лошо е поведението на модел F4ф20W40, а най-слаб негативен ефект
има при ползването на формата от модел F20Wф40. Ползването на отслабване тип
„кучешки кокал” не е препоръчително, въпреки че тази форма се ползва масово при
ригели от рамки с корави възли.
2.2.5.
Влияние на ОС върху стройността на диагонала
Отслабеното сечение на диагонала влияе върху стройността. До подобен извод
достигат Vicenco Piluso и колектив в своята статия [84]. Проведено е параметрично
изследване, за да се установи как дължината на предлаганото отслабено сечение и
степента на отслабване влияят върху стройността на диагонала. Ползвани са сериите от
модели на диагонал с различна степен на отслабване на сечението и различна дължина на
отслабеното сечение. При всеки модел е решавано уравнението на устойчивостта, за да се
определи критичната сила в дадения диагонал и коефициента µ. Работено е с
програмната система SAP2000 V14. Влиянието на дължината на отслабеното сечение
върху коефициента µ в зависимост от различната степен на отслабване на сечението е
изследвана и обобщена на фигура 2-61. При това изследване изкуствено е варирана
дължината LОС , докато двете отслабвания се съединят. Посредством анализ и
обобщаване на получените резултати е изведена формула (2.2-1), чрез която да се
определя коефициента µ .

λ

L

 I
µ = eq =  0.42 ОС + 0.89   Z ,ОС 
L
λ 
  IZ 

−(

LОС
+ 0.14)
L

≥ 1.0

(2.2-1),
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Формулата има диапазон на валидност 0.95 ≥ k = AОС ≥ 0.50 и 0.25 ≥ LОС ≥ 0.10 .

A

L

Направено е сравняване на резултатите, получени чрез формула (2.2-1) и тези получени
чрез решението по метода на крайните елементи. Разгледани са различни модели, които
попадат в диапазона на валидност на формулата. От сравняването е доказано, че
формулата дава резултати, които са винаги на страната на сигурността, като разликите
варират, но не надвишават 9%.

µ

3,00
2,80

IZ ,ОС

2,60

IZ

2,40
2,20
2,00
F30W60
1,80

F25W40
F20W40

1,60

F15W20
1,40

F10W20

1,20

LОС

1,00
0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

L

Фиг. 2-61 – влияние на дължината на отслабване на сечението LОС при серии с
различно отношение I Z ,ОС върху коефициента

IZ

µ , изразена чрез

LОС
L

2.3.
Изводи и обобщения от направените аналитични изследвания

Предложената формула (2.1-3) е най-удобният израз за изчисляване на връзката
между междуетажното преместване и удължението на диагонала. В масовия практически
случай на геометрия на полето формулата дава грешка до 3% в сравнение с другите
формули (2.1-1) и (2.1-2). Формулата е проверена и по експериментален път (виж
резултатите, описани в глава 4);

Предложената формула (2.1-6) показва връзката между реализираното
междуетажно преместване и стрелката на диагонала при изкълчване. Формулата е
проверена и по експериментален път (виж резултатите описани в глава 4);

Предложеният числов модел дава надеждни резултати за оценка на ефекти от
концентрация на напрежения. Като изводи от проведеното числово параметрично
изследване могат да се формулират твърденията, че отслабването на сечението по
предложения начин не действа като концентратор. Пластичните деформации се развиват
в рамките на зоната с отслабено сечение. Наличието на отслабено сечение редуцира
пластичните деформации между 25 и 45% в зависимост от степента на отслабване.
Въпреки това пластичната фаза е напълно достатъчна за получаване на дисипативно
поведение, осланящо се на дуктилна работа. Отслабването на стеблото почти не променя
характеризиращата диаграма на елемента.
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Дължината на зоната с отслабено сечение пряко влияе върху дуктилността на
елемента. Къси дължини на зоната с ОС могат да действат като концентратор на
напрежения, водещи до редукция на пластичната работа на елемента. Изследването
потвърждава, че минималната дължина на зоната с отслабено сечение може да се
определи по формулата LОС ,min = 5.65 AОС . Подобна препоръка е дадена и от професор
Vincenzo Piluso и колектив в [84]. Авторът предлага и втори критерий LОС ,min = 1.5H .

Степента на отслабване на сечението, степента на развитие на пластични
деформации, дължината на зоната с ОС и уякчаването, породено от наличието на ОС, са
във взаимна релация. При значимо отслабване на сечението уякчаването може да
игнорира ефекта от отслабването. Умело настройване на поведението може да се получи
чрез увеличаване на дължината на зоната с отслабено сечение.

Свързването на дисипативния елемент и недисипативния рамков контур става
посредством възел. За да се гарантира еластично поведение на рамковия контур, следва
да се отчете потенциално възможно уякчаване в дисипативния елемент. Това следва да
стане със коефициент γ SH , наречен коефициент на уякчаване. Върху стойността на
коефициента на уякчаване според автора влияят следните фактори:
•
Уякчаване, породено от работата на материала след изчерпване на пластичното
плато;
•
Уякчаване, породено от формата на напречното сечение и от начина на
оформление на възела (пътя на силите);
•
Уякчаване, породено от скоростта на прилагане на пластичните деформации
при сеизмичното въздействие;
•
Уякчаване, зависещо от класа на дуктилност на проектираната конструкция
(DCH или DCM);
Авторът предлага за конструкции или възли, които са чувствителни към претоварване,
стойността на дискутирания коефициент да е γ SH = 1.3 . Авторът счита, че стойността
1,1, залегнала в европейския норматив, е подценена и следва да добие по-диференциран
вид съгласно факторите, описани по-горе. Подобно заключение се намира и в
изследването [58], където Goggins, Broderick и Elghazouli докладват за сили с 20% повисоки от очакваните и обясняват тази разлика с динамичния характер на изследването.

От изследваните 5 различни начина за оформяне на отслабената зона
предложеният вариант има най-добро влияние върху еласто-пластичното поведение на
елемента. Вариантите на отслабване чрез пробиване на отвори действат като
концентратори на напрежения. Вариантът на отслабване тип „кучешки кокал” не действа
като концентратор на напрежения, но редуцира пластичната работа на елемента.

Въвеждането на отслабени сечения по дължината на диагонала влияят върху
стройността на елемента. Дължината на отслабеното сечение е геометричен параметър,
който съществено влияе върху еквивалентната стройност на диагонала λeq . За да може да
бъде отчетено влиянието на отслабеното сечение е изведена аналитична формула (2.2-1),
която обхваща практическите случаи на интерес на такъв вид диагонали с конструктивни
отслабвания. Прецизността на формулата е сравнена с резултатите, получени чрез
решение по МКЕ и е доказана на напречни сечение с височина 130 мм , ширина 120 мм,
дебелина на пояса 5 мм и дебелина на стеблото 4 мм. Формулата винаги дава стойности
на страната на сигурността. Средното отклонение на стойностите, получени по формула
(2.2-1), е 4.46%, а максималното отклонение е 8.65%. Предложената формула е сравнена
с формулата, предложена от Vincenzo Piluso и колектив в [84]. Резултатите са
публикувани в Приложение 2.3 на дисертацията.
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Глава 3. Експериментална програма
3.1.
Експериментална програма, цели и задачи на експериментите
Основен етап в настоящето изследване е реализирането на експериментална
програма, целяща да докаже или отхвърли приложимостта на идеята за конструктивни
отслабвания при диагоналите на предлагания вид РЦВД. Програмата включва три вида
експерименти с общо 6 теста и се онагледява на блок схемата, показана по-долу.
№

Описание на експеримента

Съкращение

Образец

1

Изследване на фрагмент от
диагонал с ОС – статично
знакопроменливо натоварване

Експеримент 1-1

Д1

Експеримент 1-2

Д2

Изследване на фрагмент от рамка с
центрично включени диагонали –
статично, циклично,
знакопроменливо натоварване

Експеримент 2-1

Н1

Експеримент 2-2

Н2

Експеримент 2-3

Н3

Експеримент 3

Рамков контур

2
3
4
5
6

3.2.
Експеримент 1 - самостоятелно изследване на фрагмент от диагонал с
отслабено сечение
Проведени са два експеримента (експеримент 1-1 и 1-2), при които образците
представляват „извадка” на зоната от диагонала на РЦВД. Те са проектирани със същите
размери и дебелини, като и образците, заложени в Експеримент 2. Конструктивният
възел за връзка с колоната е оформен по същия начин, както във вертикалната връзка първообраз, показана на фигура 1-16 от точка 1.4. Видът на експерименталните образци,
проектирани за Експеримент 1 и експерименталната постановка, са показани на фигура 32. Експерименталните образци за експеримент 1-1 и 1-2 са наречени съответно образци
Д1 и Д2 и с тази сигнатура ще бъдат цитирани в точка 4.

Фиг. 3-2 –Експерименти 1 – постановка и образци
3.3.

Експеримент 2 - изследване на едноотворна едноетажна РЦВД
Експерименталните образци представляват модел в геометричен мащаб 1:2 на
едноотворна едноетажна РЦВД. Моделите са проектирани като е ползван мащаб за
скалиране на геометрията на реална конструкция. Сканиращият фактор е 0.5 за
системните оси, а напречните сечения са подбрани така, че при умалената геометрия
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елементите от РЦВД да имат напрегнато състояние подобно на техните първообрази от
реалната конструкция. Рамковият контур (колоните и гредите, част от РЦВД) е
проектиран да остане с еластично поведение по време на експеримента. Така при
различните тестове се подменят диагоналите, а рамковият контур се ползва многократно.
В рамките на експеримент 2 се ползват 3 експериментални образеца, наречени H1, H2 &
H3. За яснота и лесно ориентиране в приложения по-нататък в изложението снимков
материал ще дефинираме, че рамковият контур е боядисан в синьо, диагоналите от Н1 са
червени, диагоналите от Н2 са жълти, а диагоналите от Н3 са сиви. На следващите
фигури 3-9, 3-11 и 3-13 са представени фотоси на експерименталните образци.

Фиг. 3-9 – експериментален образец H1;

Фиг. 3-11 – експериментален образец H2;

Фиг. 3-13 – експериментален образец H3 – общ вид
Експерименталната постановка е показана на фигура 3-15. Тя се реализира чрез
опорен стенд (позиции 1), натоварваща система – хидравличен актуатор (позиция 2),
експериментален образец (позиция 4) и укрепяваща система (позиция 3). Експеримент 2
се реализира в равнинна постановка и хоризонтално разположение на образеца и
натоварващата система. Предвид наличното оборудване в лабораторията и
възможностите на универсалния лабораторен стенд това бе оптималната постановка за
провеждане на експеримент 2.
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V1

V1

G1

V1

V1

K1

K1

G2

1 – опори от стенд;
2– натоварваща
система;
3- укрепяваща
система;
4 - експериментален
образец;

Фиг. 3-15 – Експеримент 2 - експериментална постановка, основни размери;
3.4.

Експеримент 3 - изследване на самостоятелен контур на едноотворна
едноетажна РЦВД
Експеримент 3 не се нуждаеше от самостоятелен образец. За такъв се ползваше
рамковия контур, който се състои от два броя колони К1, един хоризонтал (разпънка) G1
и една греда G2. Експерименталната постановка е подобна на постановката от
Експеримент 2, но с демонтирани диагонали от образците.
3.5.

Модел на натоварване
Натоварването е реализирано чрез контролирано преместване в горния край на
рамката. Преместването се прилага статично, а цикълът на натоварване е
знакопроменлив, симетричен. Циклите, при които се регистрира развитие на пластични
деформации, се повтарят до 3 пъти и се следи дали не се наблюдава деградация на
носещата способност при прилагане на едно и също преместване. Цикличното
натоварване продължава в така описания ритъм, докато не се получи разрушаване в
диагонал в следствие на ниско циклична умора или от изчерпване на якостта на опън.
Така описаният протокол на натоварване е съобразен с препоръките на ECCS [48] и
отговаря на тест за циклично натоварване с нарастване на прилаганото преместване.
3.6.

Измервателна апаратура и датчици
Всички експерименти бяха проведени в УНИЛ към катедра МДПК в периода
15.10.2011 до 20.11.2011 година. Експериментът бе проведен съгласно възприетата
експериментална постановка (фигура 3-15), като се извършваше контрол по преместване
и мерене на приложената сила. Натоварващата система (сервоактуатор Капрони)
получаваше задание за реализиране на премествания чрез програмната система за
управление и контрол. Данни за нивото на прилаганата сила бяха получавани от датчик 0
(силова доза) – фигура 3-51. Общ изглед от всички данни от експеримента се записваха
дигитално. По време на експериментите бяха поставени 13 броя индуктивни датчици.
Схема на разположението на ползваните индуктивни датчици за експеримент 2-1 е
показана на фигура 3-51.
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Фиг. 3-51 – схема на разположение на индуктивните датчици върху образец Н1
За получаване на информация за напрегнатото състояние в натиснатия и опънатия
диагонал бяха разположени електросъпротивителни датчици (ЕСД). При различните
експерименти бе прието да се работи от 16 до 20 броя ЕСД Hotinger. Мястото на ЕСД бе
определяно така, че те да могат да дават данни максимално дълго време, т.е до поява на
пластични деформации в мястото на техния монтаж . Схема на разположение на ЕСД за
експеримент 2-1 и техните номера е показана на фигура 3-52.

актуатор

0
11

11
0

купонг 2

23
22
2
29 4
20
21
28
25
27
26

купонг 3

32
30

33
34 9
3

31
38
35
37
36

Фиг. 3-52 – схема на разположение на ЕСД върху образец Н1;
Всички експерименти са проведени при водене на подробен дневник и фоторепортажи.
Данните за проведените експерименти са подробно описани в глава 3 на дисертацията и
могат да бъдат успешно ползвани и от други заинтересовани изследователи.
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Глава 4. Анализ на експерименталните резултати
4.1.
Експериментална серия 1
Основната цел на експериментите от серия 1 бе да се установи дали отслабеното
сечение е в състояние да развива пластични деформации по продължение на цялата
отслабена зона при условията на циклично знакопроменливо натоварване. Фокус на
експериментите е установяване дали не се достига до концентрация на напрежение и
непрактично редуциране на пластичната фаза на поведение на материала заради
отслабването. Поради ограничения обем на автореферата и предвид аналогичните
резултати между двата експеримента тук ще бъде поместен кратък анализ само на
експеримент 1-2 (образец Д2). Читателят е любезно поканен да се запознае с обстойния
анализ в глава 4 на дисертацията.
4.2.
Анализ на резултатите от експеримент 1-2
На фигури 4-4 са представени графики на измерената сила в силовата доза като
функция на максималното измерено преместване в съответния датчик при всеки цикъл на
натоварване. От анализа на фигура 4-4 могат да се направят следните изводи. В
еластичната фаза на поведение деформациите се развиват както в отслабеното сечение,
така и в неотслабеното сечение. Преходната зона също има своя принос в крайните
удължения. След реализиране на пластифициране на материала пластичните деформации
се фокусират само в отслабеното сечение, но имаме основание да считаме, че частично
пластифициране обхваща и преходната зона. Приносът на еластичните деформации към
цялостното удължение на елемента са около 8,1%. Може да се каже, че пластичните
деформации в пояса и стеблото на ОС са идентични. Приносът на преходната зона към
пластичните деформации се оценява на 7.5% до 8,0%. До този извод е стигнато чрез
сравняване на отчетите на ID3 & ID4, показани на фигура 4-4. Максималните
реализирани относителни деформации в рамките на отслабеното сечение са
ε pl ,ОС = 0, 087 − 0, 096 .
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Фиг. 4-4 – графики на измерената сила F като функция на измерените максимални осови
премествания в датчици (ID2, ID3 & ID4 – ляво и ID3 & ID4 дясно) при експеримент 1-2,
образец Д2;
За изследване на напрегнатото състояние в ОС за образец Д2 бяха монтирани 12
ЕСД, чиято номерация и местоположение са показани на фигура 4-9. На следващите
фигури са проследени напреженията в 3 характерни сечения (начало, среда и край на ОС)
и в четири характерни профила (пояс по c-c чрез датчици 10,11 и 12, пояс по d-d чрез
датчици 13, 14 и 15, стебло 1 чрез датчици 16, 17 и 18 и стебло 2 чрез датчици 20, 21 и
22). При образец Д2 бе монтиран допълнителен индуктивен датчик 23, което ще ни
помогне да проследим картината на нормалните напрежения в стеблото. На фигура 4-11 е
показано изменението на нормалните напрежение в точките от сечения 1, 2 и 3 в поясите.
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След цикъл 8 някои от датчиците спират да функционират коректно поради проявилите
се пластични деформации. Проследяването на резултатите на фигура 4-11 показва, че
максималните нормални напрежения при цикли 3, 4, 5 и 8 в средата на стеблото са
практически еднакви. Можем да поясним, че има регистрирана несъосност, която
предизвиква огъване. То се отразява най-вече в началото и края на ОС т.е в сечения 1 и 3.
Именно там се наблюдават и по-големите различия в отчетите на индуктивните датчици.
Образец
Д2Д2
Образец

среда на стеблото
25,00

stress kN/cm2 1

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
STRS 17

цикъл 3

STRS 21

цикъл 4

STRS 23

цикъл 5

цикъл 8

Фиг. 4-12 – графики на нормалните
напрежения в средата на стеблото при
цикли на натоварване от 3, 4, 5 и 8,
образец Д2;
Фиг. 4-9 –експеримент 1-2, образец Д2;
местоположение и номерация на ЕСД
пояс d-d
25,00

20,00

20,00
stress kN/cm2 1

stress kN/cm2

пояс c-c
25,00

15,00

10,00

15,00

10,00

5,00

5,00

0,00

0,00
сечение 1
цикъл 3

сечение 2
цикъл 4

сечение 3
цикъл 5

цикъл 8

сечение 1
цикъл 3

сечение 2
цикъл 4

сечение 3
цикъл 5

цикъл 8

Фиг. 4-11 – графики на нормалните напрежения по профили при цикли на
натоварване от 3, 4, 5 и 8, образец Д2;
Последен етап от цялостния анализ на резултатите от експериментална серия 1 е
сравняването на теоретичната сила на скъсване и максималната експериментална сила,
която е регистрирана по време на съответния експеримент. Предмет на анализ е и вида на
формата на разрушаване на експерименталния образец. Теоретичната максимална сила,
която може да понесе елемента, се определя по формулата: Fu = Aw,ОС . f u , w + A f ,ОС . fu , f .
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За образец Д1 тя е съответно

FuД 1 = 486, 78kN , а за образец

Д2 силата е

Д2

Fu = 385,04kN . Регистрираните максимални стойности на осовите сили при образци
Д1 и Д2 и сравнение между теоретична стойност и експерименталната са направени в
таблица 4-3. На фигура 4-14 е показан един характерен момент от пластичното поведение
Таблица 4-3
Експериментален
Теоретична
Експериментална
Разлика %
образец
стойност kN
стойност kN
Д1
486,78
461,86
5,4%
Д2
385,04
434,5
12,8%
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а)
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снимка а)
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IND 2, mm
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Фиг. 4-14 – видими следи от ефекта на Поасон. Стесняване на ОС – снимката в ляво и
графика “F-δ” – фигурата в дясно;
на образец Д2. При реализиране на надлъжно удължение, отговарящо на относителни
деформации ε pl ,ОС ≈ 0, 05 , визуално се наблюдава напречно стесняване на ОС, породено
от ефекта на Поасон.
4.2.1.
Частни изводи от анализа на експерименти 1-1 и 1-2
От проведените експерименти 1-1 и 1-2 са изведени частни изводи и обобщения.
Тук ще упоменем само най-съществените такива.
•
Съчетаването на два класа стомана за ОС е неправилно и води до редукция на
пластичната работа на елемента. Основен характеризиращ параметър за пластичната
работа на стоманата е остатъчното удължение.
•
Препоръчително е ОС да се изпълнява от стомана от една и съща плавка. Това може
да стане като се работи само с една дебелина на ламарините или се изготви леярска
отливка на отслабено сечение.
•
Пластичните деформации в елемент, подложен на опън в условия на циклично
редуване на нарастващ опън и натиск, се развиват главно в отслабеното сечение.
Част от пластичните деформации могат да се развият в преходната зона между ОС и
нормалното сечение. Тази част от допълнителни пластични деформации авторът
оценява на 8% от пластичните деформации в ОС.
•
Пластичните деформации по дължината на отслабената зона, които се реализират в
пояса и стеблото на ОС, са практически еднакви.
•
Еластичните деформации се развиват по цялата ефективна дължина на елемента,
като техният общ принос в окончателното преместване при конкретната геометрия е
до 10%.
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•

•
•

•

Напрегнатото състояние в ОС е близко до състояние на равномерно разпределение
на напреженията. Известни различия се наблюдават в началото и края на
отслабването на стеблото.
Не се наблюдават никакви съществени форми на концентрация на напрежения в ОС.
Фактори като нецентрично предаване на силите или начални геометрични
несъвършенства или съчетание от тях водят до промяна на равномерността на
напреженията в ОС, но имат значение само в еластичната фаза на работа на
елемента.
Наблюдаваните форми на разрушение се дължат доминиращо на изчерпване на
граничните деформации на материала на опън. Форма на ниско циклична умора в
изявен вид не бе наблюдавана, въпреки че тя присъства като съпровождащ ефект
при разрушаването.

4.2.2.
Аналитичен билинеен модел на диагонал с отслабена зона
След реализирането и анализа на експериментална серия 1 е съставен
аналитичен модел за еласто-пластичното поведение. Моделът обхваща диагонал с
конструктивно оформено отслабено сечение при работа на опън и при презумпция за
циклично знакопроменливо натоварване. Такъв модел може да послужи като основа за
симулиране
на
еластопластичното
поведение
на
F
диагонала, когато се сформира
комплексен нелинеен модел на
РЦВД
чрез
ползване
на
концентрирана пластичност. За
целта при работа с предложения
от автора модел е необходимо да
се
определят
следните
Fu
базови
параметри.
Те
са
Fy
дефинирани на фигура 4-16.
Подробности
по
тяхното
δ
определяне читателят може да
намери в пълния текст на
δy
дисертацията. Тук ще приложим
δ pl
само направеното сравнение
между теоретичния модел и
δu
експериментално
получените
резултати. То е представено на
фигури 4-18 и 4-19 и таблица 48.
Фиг. 4-16 – базови (основни) параметри,
характеризиращи нелинейното поведение
таблица 4-8.
Образец Д2
Теоретичен
модел
Експеримент
1-2
Разлика %

Fu
Fy

µ0 =

20,86

1,314

10,43

433,6

20,845

1,27

9,56

8,99%

0,07%

3,4%

9,1%

Fy [kN ]

Fu [kN ]

δ u [ мм]

302,7

397,8

341,3
12,8%

δu
δy
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Фиг. 4-18(ляво) – образец Д1, сравнение на характеристичната крива „F-δ” от
аналитичния модел и експеримент 1-1;
Фиг. 4-19(дясно) – образец Д2, сравнение
на характеристичната крива „F-δ” от аналитичния модел и експеримент 1-2
4.3.

Методика за анализ на експерименталните резултати от експериментална
серия 2
За да се анализират получените резултати от експериментална серия 2 и да се
направят необходимите изводи, е ползвана методиката на ECCS, дефинирана в [48].
Експерименталните изследвания от серия 2 бяха проведени чрез ползване на закон за
натоварване, препоръчан от [48]. За всеки цикъл са изведени съответните коефициенти,
характеризиращи еласто-пластичното поведение. Получените коефициенти са
представяни като функция на дуктилността, с което се дефинират и съответните функции
на цикличното нелинейно поведение. Методологията е повторена 3 пъти, колкото са и
всички експерименти от серия 2.
4.4.
Анализ на експериментални резултати от експеримент 2-3 и образец H3
Методиката на [48] бе конкретно приложена за определяне на условните сили FY+ и FY− ,
както и съответстващите им премествания vY+ и vY− . Резултатите са показани на фигура 432, където са указани и конкретно получените числа.
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Фиг. 4-32 – Определяне на FY+ , FY− и
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vY+ , vY− при експеримент 2-3, образец H3
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Обобщението на получените данни в графичен вид и извеждане на функции на еластопластичното поведение е направено на фигури от 4-33 до 4-37. На фигура 4-38 е показана
кумулативна крива на площите от всеки полуцикъл. От анализа на графиката е видно, че
разсейване на енергия се получава след 12ти цикъл. Двете кумулативни криви
Коефициент на свиване на хистерезистната
примка
съответно за посока „+” и посока „-‘’ се
1,6
движат почти еднакво в диапазона между
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докладваното заклинване на индукционен
0,8
датчик ID2.
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0,0
0

4µ0
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Фиг. 4-33 – Промяна на коефициента на
свиване на хистерезисната примка с
увеличаване на пластичните деформации в
образец Н3
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Фиг. 4-35 – Промяна на коефициента
на спад на носимоспособност в група
цикли при увеличаване на пластичните
деформации в образец Н3

Фиг. 4-34– Промяна на запаса на
носимоспособност с увеличаване на
пластичните деформации в образец Н3
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Фиг. 4-36 – Промяна на коефициента
на цикличен спад на коравина при
увеличаване
на
пластичните
деформации в образец Н3
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Фиг. 4-37 – Промяна на коефициента
на
дисипираната
енергия
при
увеличаване
на
пластичните
деформации в образец Н3
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Кумулативни криви на дисипираната енергия по полуцикли
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Фиг. 4-38 – Кумулативна крива на площите на всеки полуцикъл при премествания в
посока „+” и „-‘’
4.5.

Анализ на експериментални резултати от експеримент 2-2 и образец H2 и
експеримент 2-1 и образец Н1
За следващите два експеримента бе подходено по идентичен начин на описания
в точка 4.5. Читателят е любезно поканен да се запознае с подробностите на анализа и
изведените чрез него частни изводи в оригиналния вариант на дисертацията.
4.6.

Анализ на експериментални резултати от експеримент 3 – влияние на
рамковия контур
Целта на експеримент 3 бе да се анализира какъв е приносът на рамковия
контур в цялостната коравина на конструкцията и колко дисипация на енергия се
извършва чрез работата на рамковия контур.
Резултатите са обобщени на фигура 4-80 във функция на преместванията и на
фигура 4-81 във функция на дуктилността. Кривата (в цвят тъмнокафяво) на фигура 4-80
съответства на приноса на рамковия контур. Тя е изведена чрез „trend line” на база на
12500

Диспирана енергия N.mm

образец H1
образец H2

10000

образец H3
7500

рамков контур

5000

2,0775

y = 0,2237x

2500

0
0

25

50
75
100
max. усреднено преместване мм

125

150

Фиг. 4-80 – фамилия от криви по образци и за рамковия контур. Всяка крива представя
стойността на дисипираната енергия в полуцикъл като функция от максималното
преместване за съответния цикъл
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наличните стойности от цикъл 1 и 2 при Експеримент 3. Тъй като тази крива не се
основава на достатъчен брой замервания, то нейната точност може да бъде дискусионна.
Това е въпрос който не може да бъде изяснен докрай в настоящето изследване поради
ограничения брой цикли, които се проведоха в Експеримент 3. Все пак резултатът,
показан на фигури 4-80 и фигура 4-81, посочва главната макрорамка на явлението. Найдобре приносът на рамковия контур в общата дисипирана енергия е показан на фигура 481. При нея по ординатата са стойности в %, които отразяват отношението Aрамков контур
А
като функция на дуктилността на конструкцията. Трите криви на фигура 4-81
съответстват на образци Н1, Н2 и Н3. Може да се каже, че тези криви се отнасят за РЦВД
със стройност на диагоналите съответно 80, 120 и 180.
60,0%

А рамков контур / А %

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%
Дуктилност
0,0%
1
2
H1 - стройност 80

3

4
5
6
H2 - стройност 120

7

8
9
10
H3 - стройност 180

Фиг. 4-81 – принос на рамковия контур в % като функция на дуктилността на рамката
4.7.

Определяне на коефициента на поведение за образци Н1, Н2 и Н3
Същинска част от анализа на еласто-пластичното поведение на
експерименталните образци Н1, Н2 и Н3 е определянето на коефициента на поведение q
за всеки изследван образец. За да определим коефициента на поведение, ще изходим от
неговата основна дефиниция, че той зависи от две основни характеристики на
поведението на конструкцията – дуктилност и запас на носимоспособност т.е. q = qΩ .qµ .

Интерпретация на тази теза бе направена в глава 1, точка 1.3. Подобен начин на
интерпретация за определяне на коефициента на поведение може да се види и в [38, 54,
77]. Ползват се капацитивните диаграми „сила-преместване”, получени за всеки един от
експерименталните образци. Тъй като за всеки образец разполагаме с експериментално
получена капацитивна диаграма за посока на преместване „+” и „-” , то за всеки от
експерименталните образци ще определим q + и q − . Окончателната стойност за q ще е
средноаритметичната от двете Приносът на запаса на носимоспособност ще се определи
по израза q = Fy . Приносът на дуктилността ще се определи по известният израз
Ω

Fy , Ed

qµ = 2µ − 1 , изведен от Newmark & Hall [83], който се отнася за нископериодни
конструкции. Коефициентът на дуктилност µ се определя от израза µ = ∆ u , където ∆ u

∆y
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и ∆ y са определени на база на експерименталните резултати. Авторът счита, че за
изследваните от него типове конструкции изразът qµ = 2 µ − 1 е по-подходящ от
правилото за еквивалентното преместване q = µ , защото реалните конструкции, където
биха се приложили подобни РЦВД попадат в категорията нископериодни конструкции.
Стойностите на µ + и µ − , както и стойностите на FY+ и FY− са определени чрез
експериментите. Определянето на коефициентите на поведение е показано в таблична
форма и обобщено чрез таблица 4-22.
Таблица 4-22 Определяне коефициента на поведение q
Посока
Образец
F

qΩ =

H1
H1
H2
H2
H3
H3

„+”
„-”
„+”
„-”
„+”
„-”

y

Fy , Ed

1.405
1.297
1.442
1.598
1.412
1.514

qµ = 2 µ − 1

q = qΩ .qµ

2.482
2.720
3.786
4.118
3.929
4.044

3.487
3.527
5.459
6.580
5.547
6.123

q=

q+ + q−
2

3.507
6.020
5.8351

За да се сравнят получените резултати за коефициентите на поведение, е проведено
сравнение с резултати, получени по метода, предложен от Giuffre and Giannini [57].
8,0

T=0,6sec
T=0,5sec
Експеримент

Коефициент на поведение q

T=0,7sec

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

1

2

3

4

5

6

T=0,7sec

3,210

3,641

5,879

6,665

6,209

6,486

T=0,6sec

3,220

3,657

5,926

6,724

6,261

6,542

T=0,5sec

3,159

3,583

5,789

6,565

6,115

6,388

Експеримент

3,487

3,527

5,459

6,58

5,547

6,123

Серия експеримантални образци

Фиг. 4-86 – Сравняване на резултатите, получени за коефициента на поведение q по
експериментален път и резултати, получени чрез метода на Giuffre and Giannini [57].
Направеното сравнение е извършено за първи период на собствени трептения на
провизорна конструкция със стойност съответно 0.5, 0.6 и 0.7 секунди. Изборът на тези
условни първи периоди произтича от факта, че прилагане на РЦВД от изследваните
типове би се извършвало в конструкции на сгради с ниска или средна етажност и така
1
Редно е да припомним, че поради изчерпване на възможностите на натоварващата система
експериментът бе прекратен без да се достигне до реалното разрушаване на изследвания образец Н3.
Това би означавало, че реалният коефициент на поведение на образец Н3 би бил с по-висока
стойност.
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подбраните първи периоди са една добра апроксимация на реалното поведение на
подобни конструкции. Резултатите от извършеното сравнение са обобщени и графично
представени на фигура 4-86, където Серия 1 – образец Н1, посока „+”, Серия 2 – образец
Н1, посока „-”, Серия 3 – образец Н2, посока „+”, Серия 4 – образец Н2, посока „-”, Серия
5 – образец Н3, посока „+”, Серия 6 – образец Н3, посока „-”.
Както се вижда от
фигура 4-86, съвпадението на резултатите е много добро, като максималната разлика от
12.8% се получава в серия 5 , а минималната разлика от 2.2% е в серия 4.
4.8.
4.8.1.

Анализ на поведението на диагоналите за Н1, Н2 и Н3
Цели при проведения анализ
Поведението на диагоналите като основен дисипативен елемент е от особен
интерес за цялостното разбиране на хистерезисното поведение на изследваните РЦВД.
Затова в разработената дисертация му е отделено подобаващо внимание (около 100
страници в оригиналния вариант на дисертацията). Няколко съществени ръководещи
въпроса са застъпени при изследване на деформираното и напрегнатото състояние на
диагоналите, а именно: какви са усилията в долния и горния диагонал от всеки тандем?
Какво е съотношението между опънните осови сили и натисковите осови сили в
тандемите диагонали и как това съотношение се видоизменя в зависимост от стадия на
работа на РЦВД? Какво е поведението и каква е ролята на хоризонтала и има ли
взаимовръзка между коравината на хоризонтала и поведението на диагоналите? Има ли
разлика между теоретичната носеща способност на диагоналите и носещата способност,
установена чрез експеримента? Какви форми на окончателно разрушение се реализират?
В следващите графики и фотоси ще бъдат представени само извадки от изследването.
Тъй като самият анализ е доста обемен, читателят е любезно поканен да се запознае с
него в оригиналния текст на дисертацията.
4.8.2.

Експериментален образец H2
Детайлно е показан цикъл 19. Поради проява на МЗУ в натиснатите диагонали
от предходния цикъл се наблюдава и спад в осовите опънни сили при последвалото
прилагане на опън. Това може да се обясни с факта, че МЗУ предизвиква изкорубвания в
поясните ламарини и в зоните на тези изкорубвания част от сечението не работи
ефективно. Онагледяване на описаното е показано на фигура 4-91.

Фиг. 4-91 – образец Н2, при цикъл 19. При този цикъл има проява на МЗУ. Поведение на
РЦВД при приложено преместване ≈ 4,1∆Y ;
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При фигури 4-92 са показани стойностите на силите в диагоналите в зависимост от
максималното хоризонтално преместване и в зависимост от приложената сила F. Такива
диаграми са изведени за всички диагонали, при първи и последни отчети. Тези резултати
могат да станат основа за тариране на прецизни числови модели с физическа
нелинейност и концентрирана пластичност.
300

осови сили в долните
диагонали

осови сили в долните диагонали

200

250

150

200

100

150

50
0
-50 0
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Nd, kN1
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Nd, kN 1

250

долен ляв диагонал

100
50
0

-100
-150

долен десен диагонал

-50

преместване, мм

52,9

86,0 120,9 163,5 204,3 276,3 212,6 250,0 296,9 331,3 241,8

-100

-200
долен ляв диагонал

-150

долен десен диагонал

F+, kN

Фиг. 4-92 – образец Н2, осови сили Nd в долните диагонали в зависимост от
реализираното преместване на върха (ляво) и хоризонталната сила F (дясно).
Диаграмите са сформирани при посока „+” и на база на първите отчети в група цикли;
осови сили в диагоналите "+"& "-", първи отчети
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Обобщаване на резултатите за
изменението на осовите сили
във всички диагонали в
зависимост от преместванията
в посока „+” и посока „-„ е
направено на фигура 4-98. За
по-ясен прочит на диаграмата е
ползвана цветова легенда,
пояснена на схемата под
диаграмата. От анализа на
фигура 4-98 може да се
установи,
че
след
реализирането на първата
загуба на устойчивост на
натиснат диагонал се губи
симетрията в напрегнатото
състояние на диагоналите.
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Фиг. 4-98 – образец Н2 , осови сили Nd във всички
диагонали
в
зависимост
от
реализираното
преместване на върха (горе).
ЗУНД при образец Н2 се реализира в интервала 10-15 мм хоризонтално преместване.
Разпределението на осовите сили между диагоналите (опънни и натискови) след момента
на ЗУНД се променя и това води до поява на неуравновесена вертикална сила във възела
между хоризонтала и диагоналите. След проявата на МЗУ в най-огънатото сечение от
натиснатия диагонал разликата в осовите сили се увеличава. МЗУ при горен десен
диагонал (черен цвят на фигура 4-98) се проявява след прилагане на преместване
−
vmax
= 59,53 mm ≈ 4∆Y . Поява на МЗУ в долен десен диагонал се регистрира при
+
vmax
= 78, 44 mm ≈ 5,8∆Y . На фигура 4-100 (дясно) е показан механизмът за поява на
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неуравновесената вертикалната сила и как тя може да бъде изведена, ако имаме
информация за осовите сили в диагоналите. Стойността на неуравновесена вертикална
сила (НВС) Vd е изведена по формулата: V = N .sin α , където под индексът i се
d

∑

d ,i

i

разбират д.д. (долен десен диагонал), г.д. (горен десен диагонал), д.л. (долен ляв
диагонал) и г.л. (горен ляв диагонал). На фигура 4-100 е показана графика на
неуравновесената вертикална сила Vd в зависимост от преместването на върха на РЦВД.
На фигура 4-101 са представени фотоси, правени по време на експеримента с образец Н2,
от които ясно се вижда огъването на хоризонтала в следствие на НВС.
неуравновесенa вертикална сили в хоризонтал, изведена от първи
отчети в група цикли
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посока -, първи отчети

посока -, последни отчети

Фиг. 4-100 – образец Н2, диаграма на неуравновесената вертикална сила в средата на
хоризонтала в зависимост от приложените премествания на върха на РЦВД

Фиг. 4-101 – образец Н2, огъване на хоризонтала в следствие неуравновесената
вертикална сила; ляво – цикъл 15, максимално преместване ≈ 2, 5∆Y ;дясно – цикъл 24,
максимално преместване ≈ 7, 5∆Y и поява на разкъсване в опънен диагонал;
При обработка на резултатите от експеримента бе направен и анализ с цел да се определи
разпределението на общата хоризонталната сила F между диагоналите и рамковия
контур. Това е представено на фигура 4-106. Тези резултати могат да бъдат сравнени с
резултатите за участие на рамковия контур в общата дисипация на енергия, изведени в
точка 4.7, фигури 4-80 и 4-81. Авторът намира сходство в резултатите, като
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сила, kN 1

същевременно трябва да изтъкнем, че оценката на приноса на колоните чрез баланса на
силите показва по-малко участие на рамковия контур в сравнение с изводите от точка 4.6.
Подобни изводи за степента на участие на колоните в поемането на хоризонталната сила
са формулирани в
участие на диагоналите и рамковия контур
коментарите на [31], F2
350
точка 6d. Те се базират
на
аналитични
300
изследвания за т.н.
SCBF, произтичащи от
250
работите на
(Tang и Goel, 1987,
200
[94]) и ( Hassan и Goel
1991, [60]).
150
Базиран на цитираните
100
изследвания,
източникът
[31]
50
дефинира 40% участие
преместване, мм
на
колоните
при
0
поемане на общата
0
25
50
75
100
125
хоризонтална
сила.
17,96%
23,13%
-50
31,05%
34,88%
36,29%
Според графиката на
фигура 4-106 участието
-100
на колоните достига до
приложена сила F
участие на диагоналите
участие на рамковия контур
% участие на рамков контур
36,3%.
Фиг. 4-106 – образец Н2, участие на рамковия контур и диагоналите при поемане на
хоризонталната сила F
Сравнение на теоретичната носимоспособност и максималните опънни и натискови сили
в диагоналите е представено в таблица 4-27.
Таблица 4-27
диагонал
опън
натиск
експеримент
теоретична
експеримент
N
N
pl ,t , RD

t ,u , RD

горен десен

245

314,7

горен ляв

245

314,7

долен десен

245

314,7

долен ляв

245

314,7

308,49
скъсване
303,78 – не се
е разрушил
321,14
–
скъсване
не
се
разрушава

130,5

170,04

130,5

218,78

130,5

155,31

130,5

не се изкълчва

Анализът на резултатите от таблица 4-27 може да се обобщи в заключението, че
диагоналите се разрушават от достигане на опънната якост на материала. Напълно скъсан
диагонал е горен десен диагонал, където силата на скъсване е 98% от теоретичната сила,
получена с реални характеристики на материалите. При долен десен диагонал силата,
която води до частично разкъсване, е с 2% по-висока от теоретичната сила, получена с
реални характеристики на материалите. На фигура 4-107 са представени формите на
скъсаните сечения от диагоналите.
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Фиг. 4-107 – образец Н2, форми на скъсване на опънните диагонали; Фотос в ляво –
горен десен диагонал, фотос в дясно – долен десен диагонал.
Мястото е винаги в началото на отслабената зона. Внимателният прочит на резултатите
показва, че опънните диагонали се разрушават поради изчерпване на якостта на опън на
материала, а ефектите от нискоциклична умора имат съпровождащ характер и не са
доминиращи.
4.8.3.

Експериментален образец H1
Характерно за образец Н1 е ниската стройност на диагоналите. Според автора
тя е основната причина за бързия спад на носимоспособност на натиснатия диагонал и за
реализиране на механизъм с проява на ниско циклична умора. Тук ще бъде акцентирано
именно към тази особеност и механизма на нейната проява. Цикъл 18 е характерен с това,
че и двата леви диагонала са загубили устойчивост. Следва да се отбележи, че като се
проследи цялата група цикли 18, 19 и 20 (фигура 4-117) се наблюдава загуба на
носимоспособност при натиск и също така загуба на носимоспособност при опън. Според
автора последното се дължи на наслагването на ефекти от огъване и опън в едно
напречно сечение. За да се онагледят така описаните ефекти е направено наслагване на
графиките на осовите сили в диагоналите от цикъл 18 и цикъл 21. То е показано на
цикъли 18 & 21
фигура 4-119.
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Фиг. 4-119 – образец Н1, цикъл 18 и цикъл 21, вижда се ефектът от спад на
носимоспособност на опън и на натиск.
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Относно зависимостта междуетажно преместване - локална дуктилност.
Разположението на датчик ID9 даде възможност да се изследва зависимостта между
осовото преместване на диагонала δ и междуетажното преместване на рамката v (∆) .
Проследени са експериментално получените зависимости и резултата, който дава
теоретичната формула (2.1-3). На фигура 4-132 са показани сравнителни графики за
циклите 21 и 24. Тези последни два цикъла се характеризират с изявено еласто-пластично
поведение. От анализа на кривите, показани на фигура 4-132, изкристализира
твърдението, че с увеличаване на междуетажните премествания теоретичната формула
започва да се доближава до експерименталните резултати. Тук авторът ще добави и
личната си преценка, че при още по-големи междуетажни премествания съвпадението в
резултатите на експеримент и теоретична формула ще се доближи до разлики не поголеми от 5%. За да се доближат теоретичните резултати до експерименталните, авторът
предлага формула (2.1-3) да се коригира с редукционен коефициент 0,90 и да добие вида:
(4.8-6)
δ = 0,9.∆.cos α
δ – осово удължение или скъсяване на диагонала, ∆ ≡ v - междуетажно преместване;
цикъл 24
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Фиг. 4-132 – образец Н1, графика на зависимостта между междуетажното
преместване v (ID 2) и осовото преместване δ (ID 9) на тандема горен десен и долен ляв
диагонал при цикли 21 и 24 в условия на значителни пластични деформации.
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На фигура 4-135 е показано сравнение
на теоретични резултати, получени от
формула (4.8-6), със съответните
експериментални
резултати.
Сравнението е направено само с
максимумите
от
междуетажните
премествания. Когато в експеримента
има група цикли, е ползван
средноаритметичен отчет от тях.
Получените максимални разлики в
положителна
посока
“+”
и
отрицателна посока “-“ са съответно
1,8% и 4,9%.

Фиг. 4-135 – образец Н1 , графика на
максималните стойности на δ получени чрез експеримента и чрез формула (4.8-6).
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4.8.4.

Експериментален образец H3
Характерен момент е, че при този експеримент и четирите диагонала се
изкълчиха при натиск. Част от хронологията на този процес е показана на фигура 4-145.
Изкълчване на горен ляв диагонал се реализира по време на цикъл 12, който се явява
втори от групата от три цикъла. Приложеното преместване на върха на рамката е 28,976
мм. Такова преместване съответства на 1 H или ϕ = 0, 0072rad . Последен загуби
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устойчивост горен десен диагонал. Това отново се случи по време на провеждането на
цикъл 12.

3

4

1

2

Фиг. 4-145 – образец Н3, последователност на изкълчване на горни натиснати
диагонали (ляво). Натиснат тандем диагонали по време на цикъл 12 от експеримента 23 (дясно).
Изкълчването се реализира при приложеното преместване на върха на рамката от 34,365
мм. Такова преместване съответства на 1 H или ϕ = 0, 0086rad . Номерата до
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диагоналите от фигура 4-145 показват последователността на появата на изкълчване.
Фотосът в дясно на същата фигура е по време на провеждането на цикъл номер 12, когато
се реализира изкълчване на горен десен диагонал.
Относно ролята на средния хоризонтал. Когато се получи разлика в
напрегнатото състояние на натиснатите диагонали, натисковата сила в тях е различна. По
тази причина равновесието във възела на пресичане на диагоналите се нарушава и се
появява неуравновесена вертикална сила (НВС). Точно този момент е показан на фигура
4-146 (дясно). В тази фаза от деформацията на рамката коравината на средния хоризонтал
има решаващо значение за последващото разпределение на пластичните деформации в
сеченията. Ако средният хоризонтал е достатъчно корав, той „принуждава” неизкълчилия
се до момента диагонал да загуби устойчивост. Заражда се пластичен механизъм със
слаби диагонали и силен рамков контур. Ако хоризонталът няма достатъчна коравина,
само единият натиснат диагонал от тандема се изкълчва и по тази причина този диагонал
концентрира в себе си по-големи огъвания (по голяма кривина). Ако само единият
диагонал от тандема се изкълчи, то това води до концентриране на пластични
деформации само в едно сечение и до преждевременно изчерпване на носещата
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способност на диагонала (виж още точка 4.8.3., стр. 395,396 от дисертацията). Много поблагоприятно е и двата диагонала от тандема да се изкълчат и така да си разпределят
пластичните деформации. В този смисъл хоризонталът би следвало да играе ролята на
преразпределител и да „принуждава” и двата диагонала от тандем да загубват
устойчивост. Тъй като диагоналите в образец Н3 са с по-малка носеща способност на
натиск, то хоризонталът е изиграл своята преразпределяща роля.
По нататък поведението на диагоналите на образец Н3 е изследвано чрез
визуалното обследване на местата, където се развиват пластични деформации. Такива
места са средното модифицирано сечение и отслабеното сечение (зона).
Модифицираното сечение е проектирано да не пластифицира от опън, а да се

α

Фиг. 4-146 – образец Н3, състояние на изкълчване на горен ляв натиснат
диагонал и поява на ВНС в хоризонтала; (ляво) – механизъм за поява на ВНС; (дясно) –
фотос, ясно се вижда кривината в хоризонтала предизвикана от ВНС.
огъва и съответно да пластифицира при натиск. От натрупания опит от експериментална
серия 1 можем да заявим, че визуално напукването по грунда се вижда след реализиране
на осови деформации ε ≥ 1,5% , а напукване на грунда в една или друга степен бе
регистрирано във всички отслабени сечения. По време на целия експеримент не бяха
регистрирани никакви форми на МЗУ в средното сечение. Следва да припомним, че
експериментът бе прекратен поради изчерпване на техническите възможности на
натоварващата система, а не поради разрушаване на образец Н3.

Фиг. 4-149 – теоретичен модел за определяне на стрелката при изкълчване –
ляво. Фотос от реалното явление по време на експеримент 2-3 – дясно.
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Експеримент 2-3 даде възможност да бъдат измервани стрелките f при загуба на
устойчивост на натиснатия прът - фигура 4-149. Теоретичен модел за определяне на
стрелката на натиснат диагонал в зависимост от относителното междуетажно
преместване бе представен в глава 2, точка 2.1. Там бе показано как се извежда израз
sin α .cos α
f =
. θ (2.1-7). Чрез експеримент 2-3 се направи проверка на теоретичния
2

модел. Сравнени бяха теоретичните резултатите с реално измерените стрелки при
изкълчване. Обобщение на сравнението е представено на фигура 4-150.
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Фиг. 4-150 – сравняване на резултатите от теоретичен модел за определяне на
стрелката при изкълчване и измерените стрелки по време на експеримент 2-3
От анализа на резултатите, показани на фигура 4-150, става ясно, че при малките
стойности на относителните междуетажни премествания (под 0,01 rad) теоретичният
модел дава значително по-високи резултати. За средния диапазон от 0,01 до 0,025 rad
липсват достатъчно данни от експеримента, но за единичния отчет, с който разполага
теоретичния резултат, е с около 60% по-висок от експерименталния. За диапазона след
0,03 rad се наблюдава отлично съвпадение между данните от експеримента и теоретичния
модел. Разликата се свежда до 1.9% в единия случай и 0,9% в другия случай. Авторът
счита, че сходимостта между теоретичните и експерименталните резултати с увеличаване
на относителното междуетажно преместване не е случайна. Тя се дължи на факта, че при
по-големите премествания деформираната линия на изкълчващите се диагонали все
повече и повече се доближава до предпоставената теоретична полигонална линия.
След завършването на експеримент 2-3 всички диагонали бяха демонтирани от
стенда. Те бяха в деформиран, но неразрушен вид – фигура 4-151 (ляво). Резултатите от
тези изчисления са показани на фигура 4-151 (дясно). Интересно е да се съпостави
хронологията на изкълчването на отделните диагонали с изчислените пластични
деформации в тях. Това е направено на фигура 4-151 (дясно), където номерата до
диагоналите показват последователността на изкълчване във времето на експеримента, а
числата в правоъгълниците са пластичните деформации в съответния диагонал. Видно е
от фигура 4-151, че по-късно изкълчилите се диагонали са получили по-малки пластични
деформации. Също така е видно, че разликата между максималните и минималните
пластични деформации е 2,75 пъти. Ако се сумират остатъчните удължения в
диагоналите и се определи средна пластична деформация по тандеми, ще получим
следната картина. За първи тандем (долен ляв и горен десен диагонал)
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Фиг. 4-151 – остатъчни стрелки в диагоналите от образец Н3 (ляво). Схема на
последователността на изкълчване на диагоналите при експериментален образец Н3,
пластични деформации в съответния диагонал и номера на цикъла, където се е
реализирало изкълчване. Числото в правоъгълната рамка е пластичната деформация в
диагонала в % (дясно).
4.9.
Оценка на влиянието на стройността на диагонала върху цялостното
еласто-пластично поведение на РЦВД
Експерименталните образци Н1, Н2 и Н3 бяха замислени, проектирани и
произведени така, че диагоналите на всеки от образците да има различна стройност.
Влиянието на стройността на диагоналите върху еласто-пластичното поведение на
изследваните рамки е проследено чрез основните функции на цикличното нелинейно
поведение. Направени са серия от обобщаващи диаграми - фигури 4-154 и 4-4-156.
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Фиг. 4-154 – изменение на коефициента на свиване на хистерезисната примка
(дясно) и изменение на коефициент на запас на носимоспособност във функция на
дуктилността на рамката и стройността на диагоналите.
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Фиг. 4-156 – изменение на коефициента на спад на носеща способност в група
цикли във функция на дуктилността на рамката и стройността на диагоналите (ляво),
изменение на коефициента на дисипираната енергия във функция на дуктилността на
рамката и стройността на диагоналите (дясно).
Изведена е зависимост между цикличната дуктилност и дуктилността на
изследваните конструкции. Диаграмата е показана на фигура 4-159. Забелязва се една
практическа инвариантност на цикличната дуктилност спрямо стройността на
диагоналите. Потърсен е аналитичен израз (4.9-1), чрез който да се определя цикличната
дуктилност. Авторът предлага следната зависимост:
(4.9-1)
µ = 1, 34 µ0 − 0,3
Сравнение между предложения аналитичен израз и експерименталните резултати
е показано на фигура 4-160. Според автора постигнатата точност е напълно
задоволителна.
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Фиг. 4-159 – изменение на коефициента на циклична дуктилност във функция на
дуктилността на рамката и стройността на диагоналите (ляво); Сравнение между
резултатите, получени по формула (4.9.-1), и експерименталните резултати (дясно).
Направено е сравнение на количеството дисипирана енергия. С цел съизмеримост
на резултатите, количеството дисипирана енергия бе представена като функция на
кумулативното преместване на върха на рамката. Подобен подход е ползван и от други
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А, kN.mm 1

автори, като например в източник [90], точка 3.3. Диаграма с получените резултати е
представена на фигура 4-151. Фигура 4-151 показва, че с увеличаване стройността на
диагоналите дисипираната енергия намалява. Така например в диапазона на дуктилност
µ0 ≤ 4 дисипираната енергия от образец Н1 е 39723kN.mm, дисипираната енергия от
образец Н2 е 28705kN.mm и дисипираната енергия от образец Н3 е 25800kN.mm.
Количеството дисипирана енергия при образец Н1 е с 53,4% повече от дисипирана
енергия при образец Н3 и 11,3% повече от дисипирана енергия при образец Н2. Тези
данни са за относително по-малки пластични деформации. В диапазона на големите
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Фиг. 4-151 – фамилия криви на дисипираната енергия във функция на
кумулативното преместване на върха на рамката и в зависимост от стройността на
диагоналите
Научни приноси
Според съдържанието на проведеното аналитично и експериментално
изследване авторът счита, че е допринесъл към обогатяване на знанията за поведението
на рамки с центрично включени диагонали с Х-образна решетка и формулира претенция
за следните научни приноси:
I.
a.
b.

II.

III.

Предложена е идея за конструиране на рамки с центрично включени диагонали
(РЦВД) и отслабени сечения, позволяваща:
реализация съобразно българската строителна практика и традициите за
строителство чрез стомана;
ограничаване на оразмерителните усилия за елементите от рамковия контур и
съединенията на диагоналите при ползване на капацитивно проектиране или
процедурата от БДС EN 1998-1, точка 6;
Планирана е и е реализирана експериментална програма от 6 експеримента,
обхващаща образци в геометричен мащаб 1:0,5. Програмата е насочена към
изясняване на хистерезисното поведение на предложените РЦВД. Направен е
цялостен анализ на експерименталните резултати според процедурата на ECCS,
като са изведени всички функции на еласто-пластичното поведение;
Предложена е идея и е реализиран експеримент 2-3 за рамка с диагонали със
средно модифицирано сечение с цел предопределяне на формата на изкълчване
и разделяне на сеченията, пластифициращи чрез опън и сеченията,
пластифициращи чрез огъване при изкълчване.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Проведено е аналитично изследване за определяне на оптималната форма на
отслабеното сечение и определяне на факторите, влияещи върху редуциране на
пластичните деформации и съпровождащото го уякчаване – глава 2, точка 2.2.6.
Анализирано е напрегнатото състояние в отслабеното сечение и механизма за
развитие на пластични деформации в стеблото и поясите.
Проведено е аналитично изследване и е изведена фамилия от криви за
определяне на ефективната стройност на елементи с отслабени сечения.
Предложена е аналитична формула (2.2-1), отразяваща влиянието на дължината
на отслабената зона и степента на отслабване върху стройността на елемента.
Чрез проведените експерименти са проверени две предложени теоретични
формули. Експериментално е доказана приложимостта на формулата (2.1-7) за
големи междуетажни премествания. Проверена е формула (2.1-3), обвързваща
междуетажното преместване и осовото удължение на диагонала, и е направено
сравнение между теоретичен резултат и експериментален резултат. В резултат е
предложен подобрен коригиран вариант на формулата (4.8-6);
Изследвано е влиянието на рамковия контур, наличието на вертикални
неуравновесени сили в хоризонтала и поведението на диагоналите от
предложените рамки. Създадени са необходимите графики, характеризиращи
поведението на диагоналите, чрез които могат да се създадат аналитични
модели. Показан е механизмът за създаване на неуравновесена вертикална сила,
анализирани са ефектите от нея и е дадено предложение за нейното отчитане
при проектирането на хоризонтала (глава 4, точка 4.8.2 – частни изводи) ;
Предложени са стойности на коефициентите на поведение (глава 4, точка 4.7) на
трите вида изследвани рамки и е предложена методика за тяхното определяне,
базирана на експерименталните резултати;
Предложен е теоретичен модел (аналитичен билинеен модел) за
самостоятелното поведение на отслабена зона при налични данни за вложената
стомана и нейните пластични свойства (глава 4, точка 4.1.4).

Насоки за бъдещи изследвания
Проведеното аналитично и експериментално изследване неминуемо поставя
нови изследователски въпроси. Те няма да могат да бъдат включени в настоящия труд.
Систематизиране на въпроси и проблеми, предмет на бъдещи изследвания, могат да
бъдат:
A.
Отслабено сечение
Изследване на възможността за конструиране на отслабеното сечение чрез един
вид ламарина. Разработване на конструктивен детайл, изпълнен от стоманена отливка за
влагане като готов елемент в рамките на диагонал от РЦВД.
Изследване на влиянието на отслабеното сечение върху коравината на
конструкцията.
B.
Средно модифицирано сечение
Доразвиване на идеята за ползване на модифицирано средно сечение с цел
предопределяне на формата на изкълчване и разделяне на сеченията, пластифициращи
чрез опън и сеченията, пластифициращи чрез огъване при изкълчване.
•
Изследване на влиянието на средното модифицираното сечение върху
вида на формата на изкълчване;
•
Изследване на влиянието на модифицираното средно сечение върху
стройността на елемента;
•
Определяне на минимално необходимата дължина на средното
модифицирано сечение.
C.
Възел за присъединяване на диагонала
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Разработване на алтернативен детайл на присъединяване на диагонала чрез
възлови плочи и предопределено огъване в тях.
D.
Хоризонтал
Изследване на влиянието на коравината на хоризонтала в зависимост от
стройността на диагоналите с цел постигане на равномерно разпределяне на пластичните
деформации между всички диагонали;
Прецизиране на формулировката за определяне на неуравновесените вертикални
сили в средата на хоризонтала.
E.
Изчислителни модели и числови изследвания
Създаване на изчислителен модел, основаващ се на концентрирана пластичност,
който надеждно да интерпретира еласто-пластичното поведение на изследваните полета
от РЦВД. Тариране на модела с експерименталните резултати.
Извършване на серия от динамични нелинейни анализи за сгради с ниска и
средна етажност (до 6 или 8 етажа) и установяване на:
•
Коефициента на поведение;
•
Вида на глобалния механизъм за развитие на пластични деформации;
•
Степента на претоварване на рамковия контур от ефектите на преразпределения
на вътрешните сили при развитие на пластични зони в диагоналите.
F.
Други възможности за приложение
Изследване на възможността за прилагане на идеята за разделяне на сеченията,
пластифициращи чрез опън и сеченията, пластифициращи чрез огъване при изкълчване
при РЦВД и „V” и “λ” конфигурация на диагоналите.
G.
Методика за проектиране
Съставяне на препоръки за проектиране и разработване на методика за
проектиране на РЦВД и отслабени сечения.

1.
2.

3.
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